SOFTWARES ESPECIALIZADOS
PARA A SAÚDE

A INTEGRAÇÃO E PRATICIDADE ENTRE
O CIENTÍFICO E OPERACIONAL
Resultados de exames e doações em apenas um click
Com a consulta de dados em tempo real, o Weblaudo facilita a
comunicação entre pacientes, doadores e instituição, garantindo
o conforto e a praticidade para os usuários.

Gestão
Hemoterápica

Gestão de Medicina
Dignóstica

Veja também como podemos a judar na gestão em outras
áreas da saúde: Com softwares inovadores e utilizando da
tecnologia para servir a vida, a integração entre as soluções
é o diferencial para uma gestão de sucesso.

Gestão da Criopreservação
e Terapia Celular

Gestão
Hospitalar

Gestão
Estratégica

WebLaudo | Resultados Online

100% Web: Redução de Custos, Mobilidade e Segurança
O WebLaudo da Sofis Tecnologia oferece consultas de dados em tempo real,
em uma plataforma online e todas as vantagens oferecidas pela internet.
Permite a publicação dos resultados de exames e doações em apenas um
click, diretamente no site da sua instituição, estimulando a comunicação com
doadores, pacientes e profissionais de saúde.
A contratação de softwares especializados garante a padronização de processos, a otimização do tempo e diminuição dos custos, tornando a sua empresa mais competitiva, eficiente e segura.
Todos os produtos da Sofis Tecnologia seguem rigorosamente as legislações
municipais, estaduais, federais e as RDCs da Anvisa. São soluções modernizadas, garantindo que o seu negócio esteja em constante atualização, com
procedimentos e requisitos de qualidade.

FIDELIZE O USUÁRIO FINAL
ATRAVÉS DA PRATICIDADE
DA TECNOLOGIA MÓVEL.

Integração com outras soluções da Sofis
Tecnologia
Garante maior segurança nas operações
Gera economia de recursos

www.sofis.com.br
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DIFERENCIAIS
Permite a integração e o gerenciamento
de todas as funções da solução

INOVAÇÃO E CONFIABILIDADE
Resultado do trabalho de uma equipe
empenhada, experiente e sempre comprometida com a qualidade e os resultados de seus clientes, o WebLaudo
está em constante evolução.
NOVAS FUNCIONALIDADES SÃO
CONSTANTEMENTE DESENVOLVIDAS,
COM SEGURANÇA, QUALIDADE E
CONTROLE PARA O SEU NEGÓCIO.
Textos, histórico de resultados e outras
funcionalidades que são visualizados
pelo paciente/doador, podem ser parametrizados de acordo com necessidade da instituição
Histórico unificado com os resultados
de exames e doações de comparecimentos anteriores
Personaliza senhas e valida acessos
através de dados pessoais, gravando
os registros de seus usuários

www.sofis.com.br
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BENEFÍCIOS QUE FORNECEM RESULTADOS DE MANEIRA RÁPIDA E FUNCIONAL

LAUDOS IMPRESSOS
Resultados atualizados
em tempo real
(conforto e praticidade
para pacientes e doadores)

Possíveis divergências entre
destinatário e
laudo do doador
Risco de extravio
de informações e
quebra de sigilo
Custos elevados
de impressão e
postagem

Controle de acesso das
consultas realizadas
pelo doador
Maior segurança através
de senhas individuais

PORQUE
ESCOLHER
O WEBLAUDO
DA SOFIS
TECNOLOGIA?

Economia de recursos
Fidelização e relacionamento com cliente

INTERFACE
SIMPLES E INTUITIVA
MOBILIDADE E ECONOMIA
Com resultados online, o WebLaudo gera economia de
recursos, aumentado a competividade e a lucratividade do
seu negócio.

www.sofis.com.br
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SEGURANÇA E FLEXIBILIDADE
Interligue e administre todas os processos com as melhores soluções do mercado.

Gestão Hospitalar

Gestão de Criogenia
e Terapia Celular

Otimização assistencial
do paciente da sua clínica
ou hospital em um único
núcleo gerencial.

Exelência técnica nos mais
modernos tratamentos da
medicina de Criopreservação e células tronco.

Gestão da Medicina
Dignóstica

Gestão
Hemoterápica

Operações mais ágeis e
seguras tanto para
laboratórios quanto
para pacientes.

Integração de todas
as etapas do processo
de doação de sangue
e transfusão de hemocomponentes

www.sofis.com.br

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA

A tecnologia da informação (TI) vem se tornando um recurso
fundamental em instituições voltadas para a área da saúde e
revelando quão importante é a tecnologia para a gestão estratégica
dessas organizações.
A Sofis Tecnologia é referência no mercado de TI para a saúde
proporcionando aos seus clientes uma gestão e infraestrutura
eficiente e consciente de todos os padrões de segurança, através de
soluções que são capazes de promover, além da satisfação do
paciente, um padrão elevado de qualidade dos recursos e processos.
Nossas soluções permitem o uso dos recursos tecnológicos alinhados às necessidades do mercado de saúde. Estamos presentes desde
a avaliação e concepção do projeto, até implantação e suporte da
solução.

SOBRE A SOFIS
Entregamos valor para nossos clientes
através de soluções em softwares para a
gestão completa de instituições de saúde.
Desenvolvemos projetos para que a sua
organização ofereça o melhor em qualidade e cuide com excelência do maior bem
de seus clientes: a vida.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
Comercial

Por isso, sempre atenta às necessidades de maior segurança dos pacientes na área de saúde, a linha de produtos da Sofis Tecnologia
para esse mercado é constantemente ampliada e atualizada,
desenvolvendo soluções que atendem as legislações federais,
estaduais e municipais, resoluções da ANVISA e recomendações de
agências acreditadoras em programas da ONA, AABB, PALC, dentre
outras.

contato@sofis.com.br

Sendo uma das poucas empresas brasileiras credenciadas a utilizar
o padrão ISBT 128, um método de identificação, rotulagem e processamento de sangue humano, tecidos e produtos de terapia celular,
que aumenta o nível de padronização na medicina transfusional,
desenvolvido pelo ICCBBA (Conselho Internacional para a uniformização em Automação de Bancos de Sangue), ligada à Organização
Mundial da Saúde (OMS).

Onde estamos

Siga e compartilhe.

Suporte
suporte@sofis.com.br

Telefone
(21) 2221-6765
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